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z dnia 12listopada 2020

r.

Zatw ierdzony pvzez ............

UcHwAŁA NR

....................

RADY GMINY ŁADZICE
z dnia

2020 r

w sprawie Gminnego Programu ProfilakĘki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ładzice na 2021 rok

podstawie art.4| ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzeźlwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. zŻ0|9 r. poz.2277; zm.: Dz.U. z2019 r. poz.l818, M. P. z20Ż0 r.
poz.l64) oraz art.l8ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2020r.
poz.7|3,poz.1378) uchwala się, co następuje:
$ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ładzice
na202l rok.

Na

$ 2. Program, o którym mowa w $

l

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.
$ 4. Sprawozdaniez wykonania
$ 5. Uchwała wchodzi w

uchwĄ złoŻy Wójt Gminy w terminie

do 30 kwietniaŻ0ŻZr.

Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kuta
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Załącznik do uchwały Nr '.....'.'.....'.....
Rady Gminy Ładzice
z dnia.......... ..........2020 r.

Program

Pro fil

a

kty kiiRozwiązywania

Problem ówAlkoholowych
w Gminie Ładzice na 2021rok
cZĘsC I
Diagnoza sytuacji w Gminie Ładzice.
1.

W Gminie Ładzice zameldowane byĘ wg. stanu na dzień 30 września 2020r. _ 4862 osoby, w tym:

l7 roku Życiawłącznie - 894 osoby,
b) w wieku produkcyjnym: kobiet _t34l,mężczyzn_ 1656
a) w wieku przedprodukcyjnym do

c) w wieku poprodukcyjnym: kobiet _ 609' męŻczyzn_362
2. Stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim, stan na 30 września20Ż0r. _516()ń.

W Gminie Ładzice:
a) ogółem bezrobotnych _ 94 osoby, w tym: kobiet _ 53 ,męŻczyzn _ 41
b) zarejestrowanych w ciągu

l2 miesięcy od ukończenia szkoĘ -

c) zwolnionychzprzyczyn dotyczących zakładu pracy

-

6 osób'

5 osób'

d) z prawem do zasiłku - 23 osoby'
e) w wieku od 18

-

44 lat _ 59 osób.

f) zaĘestrowanych powyżej 12 miesięcy

-

27 osób

.

3.Liczbarodzin korzystających z pomocy GoPs w okresie I-III kwartał Ż020r. - 116'
w tym:

-

16 rodzin,

- posiłki _ 58 dzieci

szkolnych'

- zasiłki okresowe

- zasiłki celowe i w naturze
- praca socjalna

-

- zasiłki stałe _ 43

-

73 rodziny'

1115 rodzin

,

rodziny.

Ponadto udzielono następujących świadczeń rodzinnych wtaz z dodatkami
_

:

zasiłki rodzinne _ 257 rodzin,

- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka _ 8 dzieci,

-,,becikowe'' _ 28 osób,
- fundusz alimentacyjny _ 17 osób'
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego _ 10 osób,

-dodatek ztyfułu samotnego wychowywania_ 11 osób,
- dodatek ztytułu kształcenia i rehabilitacji _ 14 osób,
- dodatek ztytl:łu rozpoczęcia roku szkolnego _ 297 osób'
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_

dodatek z tytułu dojazdu do szkoły

76 osób'

-

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

-

48 osób uprawnionych,

- zasiłki pielęgnacyjne _ 125 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne

-

14 osób'

- specjalny zasiłek opiekuńczy _ 4 osoby,
_

zasiłek dla opiekunów

-

2 osoby,

- świadczenie wychowawcze (500+)

-

851 dzieci'

-złotówka zazłotówkę - 51osób'

-

świadczenia rodzicielskie - 11 osób'

- świadczenie 300+ Dobry start - 583 dzieci,

-

Karta DuŻej Rodziny - 37 osób'

-

stypendia - 4ó osób.

4.Liczba rodzin, w których występował problem alkoholowy, objętych pomocą GOPS w okresie I-III kwartał
2020r.
5.

-

2.

W okresie I-III kwartał 2OŻ0r'

uzależnienia

od

w Punkcie Konsultacyjnym udzielono 25 porad (edukacja z zakresu
alkoholu, współuzaleznienia, określonych zaburzeń psychicznych, motywacja do podjęcia

psychoterapii). Skorzystało z nich:

.

ll

męŻczyzn;

. 4 kobiety.
6. Z informacji Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej wynika, ze w okresie I-III kw. 2020r. w Gminie Ładzice
ujawniono 5 przcstępstw polegających na kierowaniu pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeŹwości'
2przestępstwaznęcania się nad rodziną wzwiązku znaduzywaniem alkoholu. ogólem we wszystkich sprawach
o wykroczenia zastosowano 2l mandatów kamych, l1 pouczefi oraz sporządzono 28 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Radomsku. NałożonemandaĘ karne oraz wnioski o ukaranie miały charakler porządkowy lub były
związane z wykroczeniami po spożyciu alkoholu. Dzielnicowy Posterunku Policji przeprowadził 3 pogadanki
szkotne w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz na temat odpowiedzialności karnej nieletnich w ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych.
Działania o zbliżonym charakterze profikaltycznym będą prowadzone nadal w Ż02l r.

7' Informacja dyrektorów poszczególnych szkół nt. zagroŻeir

A.

Publiczna Szkola Podstawowa w Jedlnie Pierwszym

W Publicznej Szkole Podstawowej najczęściejwystępującymi problemami są: problem agresji słownej
(uzywanie wulgaryzmów, wyzwisk), trudnościw zdyscyplinowaniu uczniów podczas lekcji, brak
zainteresowania nauką, małe zainteresowanie rodziców lub jego brak problemami swoich dzieci.

W szkole nie stwierdzono problemu związanego zzaŻywaniem środków psychoaktywnych, dopalaczy,

alkoholu, czy papierosów'

Szkoła przyjęła w roku 2020 następujące kierunki działań: zachęcanie do zorganizowanego i świadomego
samokształcenia opartego na umiejętnościprzygotowania własnego warsztatu pracy' wspieranie rozwoju
intelektualnego poprzez rozwój kreatywności, innowacyjności, rozwijanie umiejętności krytycznego
i logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w róznych sytuacjach
zyciowych, kształtowanie właściwegozachowania w sytuacj ach zagroŻenia Życia i zdrowia, zapoznanie
zzasadami zdrowego odzywiania się, higieny osobistej i aktywności flzycznej, kształtowanie umiejętności

odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzefi cyfrowych, świadomego
koizystania z zasobów dostępnych w internecie' telewizji oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni
cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników.
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Aby wzmocnió oddziaĘwania

w Radomsku, GoPSem w Ładzicach,
policja, PSSE w Radomsku.

profilaktyczno-wychowawcze szkoła wspólpracuje z: PPP
w Ładzicach, Sądem Rodzinnym w Radomsku, kuratorami,

GKRPA

Program profilaktyczno-wychowawczy realizowany był w klasach 0-3 na zajęciach z edukacji
wczesnoszkolnej, a w klasach 4-8 na poszczególnych przedmiotach, zajęciach z pedagogiem, spotkaniach
z przedstwicielami policji i służbyzdrowia. od marca 2020r. ze wzgedu na obostrzenia wynikające
zadania wynikajace z planów wychowawczoz pandemii koronawirusa i koniecznosci nauki zdalnej

'

profilaktycznych nie były rezlizowane w tradycyny sposób tylko w formie zdalnej.

Zostały przeprowadzone pogadanki, dyskusje na temat: Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, Stres
i sposoby radzenia sobie z nim, PodwyŻszenia samooceny ucznia i nowelizowania trudności w samodzielnej
nauce' Praw i obowiązków dziecka, Agresji i przemocy, Asertywności, Cyberprzepmocy.

W szkole realizowane były następujące programy profilaktyki: "Znajdź właściwerozwiązanid', ''Nie pal
przy mnie proszę'', ''Czyste powietrze wokól nas'', ''Zachowaj trzeźvłyumysł'', "Bieg po zdrowie,,
ogólnopolski Projekt Edukacyj ny''Zdrowo i Sportowo'''

w I-III kw. br. odbyĘ się nastepujące akcje i przedsięwzięcia: Dni Bezpiecznego Internetu w ramach
których odbył się konkurs plastyczny "Bezpieczny Internet'' i pogadanki w klasach; działalność,'Szkolnego
Klubu Bezpieczeństwa'' - akcja "''odblaskowa szkoła'', klasy I-VIII wykonaĘ prace plastyczno-literackie
''Rymowanki- zachęcanki'' odbył się happening w miejscowości Jedlno Puerwsze, odbyły się spotkania
z policjantem na temat zasad bepiecznego poruSzania się w drodze do szkoły i ze szkoły oraz właściwego
i rozsądnego korzystania z portali społecznościowych. W formie zdalnej zorganizowano konkurs na pracę
plastycznoJiteracką promująca ideę bezpiecznego korzystania z czasu wolnego - ''Bezpieczne wakacje
w dobie pandemii koronawirusa"; realizacja mikrograntów ,,Bezpiecznie i pewnie '' i ''Ekoludki atakują''
w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów' Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców I edycja
w Gminie Ładzice 2020 - zadania realizowane przez Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw obywatelskicj
oPUS; udział w akcji ''Kartka dla Medyka'' oraz ogólnopolskim konkursie fotograficznym ''Razem zksiąŻką
zostaję w domu''. Kontynuowany jest program dla szkół, w ramach ktorego uczniowie otrzymują warzywa'
owoce i przetwory mleczne.
Poszerzeniu możliwościpodniesienia kompetencji profilaktycznych, wdrażania i propagowania
powyższych zadań pomaga wspólpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku szkolnym 2o2O/2O2l planowana jest kontynuacja programów profilaktycznych realizowanych

w latach ubiegłych, a ponadto będą rezlizowane bezpłatne nowe programy: ''Szkolne przygody gangu
Fajniaków'', ''Zdrowo i sportowo'', ''Mały miśw świecie wielkiej literatury''

Sposób rea\izacji programów profilaktycznych będzie uzalezniony od sytuacji epidemicznej w kraju.

Zasadnym byłby wybór programów, które można realizować także on-line.

B.

Zespół Szkolno

- Przedszkolny

w Stobiecku Szlacheckim

W szkole są dzieci zagroŻone demoralizacj ą z todzin patologicznych. Są dwie takie rodziny, ktore są
objęte opieką kuratora sądowego. Pedagog szkolny jest w stałym kontakcie z sądem.
następujące działania: przy współpracy z funkcjonariuszami policji z Radomska
przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konsekwencji karnych wobec
wykoczeń popełnianych przez nieletnich; prowadzone były lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe
mające na celu przeciwdziałnie agresji w szkole oraz pogadanki z pielęgniarką na temat higieny osobistej
i zdrowego stylu zycia; zrealizowano kampanię Zachowaj Trzeżwy Umysł; uczniowie klasy VIII

W 2020r. podjęto

przeprowadzili kampanię antynikotynową.

Na 202l rok planuje się przeprowadzenie pogadenek, zajęć warsztatowych, zakup gazetek tematycznych
dotyczących uza|eŻnień', przeprowadzenie programu profilaktycznego w klasach IV-VIII finansowanego
przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Ładzicach,

c.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radziechowicach Drugich
Przeprowadzone w 2OŻOr. badania ankietowe dowodzą, iŻ ok' 960/o uczniów uczęszczających do tutejszej
szkoĘ nigdy nie zapa\iło papierosa' 83%o nie miało doświadczeń z e-papierosami, a 93% nigdy nie spozywało

alkoholu. l00% badanych deklaruje, ze nigdy niezaŻywało narkotykow. Zobserwacji oraz wyników
diagnozy wynika, ze podejmowane działania profilaktyczne przynoszą efekty.
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W okresie I-III kw. 2oŻ0r. w placówce podejmowane były nastepujące działalnia w zakresie profilaktyki:
rea|izacja programu profilaktycznego ''Smak zycia, czyli deebata o dopalaczach'' w klasie VIII; zajęcia
irozmowy wychowawczo-profilaktyczne w klasach oraz indywidualnie prowadzone przez wychowawców
ipedagoga szkolnego - równiez online w trakcie nauki zdalnej; kampania profilaktryczno-edukacyjna
''Dopalaczom mówimy STOP-WYBtERAMY ZDRowIE''; nadozbowiązkowe zajęcia sportowe
organizowane w szkole ''Program SKS,, (finansowany przez Ministerstwo Sportu i TurysĘki); Dzień
Bezpiecznego Internetu; kampania ''Zachowaj Trzeźwy Umysł''; projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej
''Bezpieczna szkoła''. ZagroŻenia izalecane działania profilaktyczne wzakresiebezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów - kampania prowadzona wśród rodziców online; udział w Programie dla szkół - owoce
i warzywa dla klas I-V.
Na 202l rok w zalezności od sytuacji epidemicznej kontynuacja dotychczasowych działań lub realizacja
programów online: zajęcia profilaktyczne dla uczniów i rodziców prowadzone przez wykwalifikowanych
terapeutow lub realizacja rekomendowanych programów online - fundusze z GKRPA w Ładzicach; udział
w kampanii "Zachowaj trzeżwy Umysł,, - fundusze z GKRPA w Ładzicach; realtzacja programu ''Smak
Życia, czyli debata o dopalaczach''; w miarę mozliwości ze środków GKRPA w Ładzicach - dofinansowanie
do wycieszek szkolnych o tematyce profilaktycznej.

cZĘŚC n
Program działań związanych zrozwiązywaniem problemów alkoholowych wGminie Ładzice

w 2021 roku.

l. Zwiekszenie dostepnościnomocv terapeutvcznei i rehabilitacvinei dla osób uzależnionvch od alkoholu.
Sposób realizacji:

l) wspieranie działalnościplacówek lecznictwa odwykowego, w których leczą się mieszkańcy Gminy, w celu
podniesienia efektywności usług;
2) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzaleznionych i ich rodzin;
3) dofi nansowanie obozów terapeutyc zny ch;

4) sfinansowanie terapii dodatkowej i terapii organizowanej przez

GKRPA;

5) zakup programów zdrowotnych;

edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, programów
komputerowych i innych materiałów związanych z problematyką uzaleznień;

6) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno
7)

finansowanie kosztów dojazdu
i współuzaleŻnionych;

-

do placówek

lecznictwa odwykowego osób

uzaleznionych

8) finansowanie doposażenia placówek na potrzeby prowadzenia programów profilatycznych:

9) dofinansowanie szkoleń terapeutów odbywających

się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych

pracowników lecznictwa odwykowego;
l

0) dofinansowanie programów terapeutycznych leczenia osób uzaleznionych.
2.

Udzielanie rodzinom. w którvch wvstenuia problemv alkoholowe pomocy psvchospolecznei i nrawnei.
przemoca w rodzinie.

a w szczególności ochronv przed

Sposób realizacji:
1)

dofinansowanie miejsc pomocy

dla ofiar

w przypadku korzystania z nich mieszkańców Gminy;

przemocy

w

rodzinie i osób

współuzaleznionych

2) przyjmowanie zgłoszeń w przypadkach nadużywania alkoh o|u ptzez osoby, które w związku z tym powodują
rozkład Życia rodzinnego, demora|Lzują nieletnich, nie pracują lub systematycznie zal<łócają spokój lub
porządek publiczny;

3) wzywanie na rozmowy osób, co do których wpłynęłozgłoszenie o naduzywaniu alkoholu;

i

ilw

osób na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
wskazywanie rodzaju zakładu leczniczego. opłacanie kosztów związanych z wydawaniem opinii

4) kierowanie

o uzaleznieniu;
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5) przygotowywanie dokumentacji zvłiązanej Z postępowaniem sądowymwtaz z opinią wydaną
6) składanie w

przezbiegĘch;

Sądzie Rejonowym wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku

leczenia;
7) wdrażanie systemu ,,Niebieskich

Kart'' _ procedury interwencji gminnych komisji w sprawach przemocy

domowej;

8) szkolenie członków Komisji;

9) organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym wynagrodzenie

członków Komisji)'

rlziałalnościinformacvinei i edukacvinei w zakresie rozwiazvwania
3. Prowadzenie nrofila
problemów alkoholowvch i przeciwdziałania narkomanii. w szczególności dla dzieci i mlodzieżv. w tvm
prowadzenie DozalekcYinvch zaieć sportowvch. a także działań na rzecz dożvwiania dzieci uczestniczacvch
w pozalekcyinych pro
Sposób realizacji:
1)

prowadzenie w szkołach i innych placówkach oświatowo _ wychowawczych programów profilaktycznych
i terapeutycznych dla dzieci i młodzieŻy,

2) podejmowanie

działań o charakterze edukacyjnym, prueznaczonych dla rodziców, których celem jest

wspieranie abstynencji dziecka iprzygotowanie go

do

podejmowania

świadomych

i odpowiedzialnych decyzji związanych z uzywaniem substancji psychoaktywnych;

3)wspieranie programów iprzedsięwzięÓ profilaktycznych polegających m. in. na organizowaniu imprez
o charakterze rozrywkowym, sportowym, itp' odbywających się bez udziału alkoholu i w sposób szczególny
eksponuj ących ten fakt:

4) finansowanie nagród w konkursach o tematyce uza|eŻnień;
5) propagowarrie kultury zdrowego trybuŻycia;
6) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalisĘcztryclr w zakresie

pracy z dziećmi i młodzieżąoraz rozwijanie

umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych
deklarują gotowośćpodjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi;

7)

dla nauczycieli,

pedagogów, którzy

dofinansowanie kolonii, zimowisk, zielonych szkół i innych form wypoczynku
i młodzieŻy połączonych z programem profilaktycznym lub profilaktyczno-terapeutycznym;

dla

dzieci

8) zakup programów estradowych i teatralnych związanych ztematykąuzal'eŻniefi:'
9) dofinansowaniezajęó

sportowych dla dzieci imłodzieŻy prowadzonych w ramach profilaktyki problemowej;

l0)podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działaft
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedeży alkoholu osobom poniżej l8 roku życia;

1l)dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci imłodzieŻy zrodzin zagtoŻonych,
reatizowanych z wykorzystaniem posiadanej lub wynajmowanej bazy sportowej:
l2) dofinansowanie organizacji imprez sportowo
zdrowy styl zycia;

-

rekreacyjnych dla

dzieci i młodzieŻy szkolnej, promujących

l3) zakup wyposazenia obiektów sportowo rekreacyjnych, świetlic, sal sportowych, w których organizowana jest
opieka pozaszkol na dl a dzieci i młodzieŻy z todzin zagr oŻony ch;
l

4) przystępowanie do ogólnopolskich akcj i profi laktycznych;

15)

podejmowanie działań interwencyjnych wobec

firm

prowadzących promocję i reklamę napojów

alkoholowych, w szczególności rekl amę skierowaną do młodzi eży.

4.

Wspomaganie dzialalnoŚci instvtucii. stowarzvszeń i osób fizvcznvch. slużacei rozwiązvwaniu

problemów alkoholowvch.

Inne zadania z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów, które nie zostały ujęte
w programie' a mogą się okazać niezbędne do zwiększenia skuteczności oddziaływań w tej dziedzinie.
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5' Podeimowanie

interwencii w zwiazku z naruszeniem przepisów określonYch w art. 13l

oraz wYstępowanie przed sadem w charakterze oskarżYciela publicznego.

i

15 ustawv

W przypadku ujawnienia złamania zakazu sprzedaŻy alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz złamania
zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych interwencja Gminy podlegaó będzie na sporządzeniu aktu
oskarżenia i skierowaniu go do sądu.
6.

Wspieranie zatrudnienia socialnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracii

społecznei.
Sposób realizacji:

l) monitorowanie sytuacji w Gminie Ładzice pod kątem utworzenia lub dofinansowania centrum integracji
społecznej;
2)

wspieranie przedsięwzięć, mających

na celu

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

i marginalizacji oraznarzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

ZAsADY

FINANsowANIA

ZADAŃ

Finansowanie zadań określonych w programie będzie dokonywane ze środków pochodzących z opłat za
korzystanie z zemvolefi na sprzedaŻ napojów alkoholowych (art. l ll ust. l ustawy).
Łączna kwota przeznaczona na realizację Programu w Ż02l r. to 80.000'00 zł'

zAsADY WYNAGRADZANIA cZŁoNKÓw GNIINhIEJ KoMISJI RozwIĄzYwANIA PRoBLEMÓW
ALKoHoLowYcH w GMINIE ŁADzlCE
l. Ustala się wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w wysokości l68,00 zł brutto zaudział w posiedzeniu, szkoleniu, kontroli.

2.W

przypadku większej ilościposiedzeń, szkoleń ikontroli odbywanych wjednym dniu przysługuje
wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy.
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Uzasadnienie
w trzeźwości
Na podstawie art. 4l ust. 2 ustawy z dnia 26 pażdziemika 1982r. o wychowaniu
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązkiem rady gminy jest coroczne uchwalanie Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemÓw Alkoholowych. Prowadzenie działafi związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleĘ bowiem do zadań własnych gminy. W związku
zpowyŻszym przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwaĘ na202l t.

w

ÓJT

mgr inż
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